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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ XUÂN CHÂU 
  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:     /KH-UBND   Xuân Châu , ngày 08 tháng 02 năm 2023 

  

KẾ HOẠCH 

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 06/02/2023 của Ủy ban nhân dân huyện 

Xuân Trường về Rà soát, đánh giá Thủ tục hành chính (TTHC) năm 2023 trên địa bàn 

huyện Xuân Trường, Ủy ban nhân dân xã Xuân Châu ban hành Kế hoạch rà soát, 

đánh giá thủ tục hành chính năm 2023, với nội dung cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

1. Kịp thời phát hiện các TTHC không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên 

tắc về quy định và thực hiện TTHC. Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, 

đồng bộ, hiệu quả của các quy định về TTHC, tiết kiệm thời gian, chi phí của cá nhân, 

tổ chức và cơ quan hành chính nhà nước. 

2. Trên cơ sở kết quả rà soát, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, 

bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định TTHC không phù hợp, không cần thiết, 

không đảm bảo nguyên tắc về quy định và thực hiện TTHC; kiến nghị đơn giản hóa 

TTHC nhằm cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC cho cá nhân, tổ chức trong việc thực 

hiện TTHC.  

3. Đảm bảo thực hiện đầy đủ quy trình, cách thức rà soát đánh giá theo quy định 

của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC 

và Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc 

đánh giá tác động của TTHC và rà soát, đánh giá TTHC.  

4. Kết quả rà soát, đánh giá TTHC của UBND xã phải đề xuất được phương án 

đơn giản hóa TTHC, sửa đổi các quy định, cắt giảm mạnh TTHC hiện hành. 

II. NỘI DUNG. 

1. Phạm vi. 

- Thực hiện rà soát các quy định, TTHC còn hiệu lực về lĩnh vực quản lý thuộc 

thẩm quyền giải quyết của chính quyền cấp xã; Ưu tiên lựa chọn rà soát các TTHC, 

quy định liên quan có phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết. 

- Việc đánh giá TTHC đã rà soát cần quy định rõ các chỉ tiêu định lượng cụ thể, 

kết quả sản phẩm, tỷ lệ cắt giảm số lượng TTHC, cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC, 

giảm thời gian thực hiện TTHC. 

2. Nội dung rà soát, đánh giá: 



 

 

2 

 

- Rà soát, đánh giá về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp, chi phí tuân thủ, sự phù 

hợp của TTHC. Rà soát từng TTHC về căn cứ pháp lý, hồ sơ, quy trình, thời gian thực 

hiện, thẩm quyền giải quyết, điều kiện thực hiện các TTHC. 

3. Cách thức rà soát, đánh giá TTHC: 

- Thống kê TTHC được rà soát, đánh giá để tiến hành thực hiện 

- Đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp, sự phù hợp từng TTHC 

- Kiểm tra, xem xét và tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá. 

4. Thực hiện rà soát, đánh giá, tổng hợp, báo cáo kết quả. 

- Công chức Tư pháp – Hộ tịch phụ trách TTHC lĩnh vực TP-HT 

- Công chức LĐTBXH phụ trách TTHC lĩnh vực LĐTBXH 

- Công chức ĐC-NN-XD-MT phụ trách TTHC lĩnh vực ĐC-XD-NN-MT 

- Công chức VHXH phụ trách TTHC lĩnh vực Giáo dục-Đào tạo- VHXH 

- Công chức VPTK phụ trách TTHC lĩnh vực Thanh tra, TĐKT 

- Công chức CHT BCHQS  phụ trách TTHC lĩnh vực Quân sự 

- Phó công an xã phụ trách TTHC lĩnh vực Công an 

- Công chức TC-KT phụ trách TTHC lĩnh vực Tài chính-Kế hoạch 

Sau khi thực hiện rà soát, đánh giá, các ngành, lĩnh vực báo cáo kết quả rà soát 

TTHC và gửi báo cáo về Văn phòng HĐND – UBND xã. 

- Văn phòng HĐND – UBND xã xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả rà soát và 

phương án đơn giản hóa TTHC báo cáo UBND huyện. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Trách nhiệm của các ngành, lĩnh vực. 

- Trên cơ sở Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành 

chính năm 2023 của ngành, lĩnh vực mình phụ trách báo cáo kết quả về TT UBND xã 

trước ngày 30 tháng 6 năm 2023 để tổng hợp, theo dõi. 

- Chỉ đạo thực hiện đúng quy trình rà soát, đánh giá TTHC theo quy định của 

Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017. 

- Văn phòng HĐND – UBND báo cáo kết quả rà soát gửi về UBND huyện trước 

ngày 15/7/2023. 

2. Trách nhiệm của Văn phòng HĐND – UBND. 

- Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra ngành, lĩnh vực trong quá trình triển khai thực 

hiện Kế hoạch; thực hiện kiểm soát chất lượng phương án đơn giản hóa trước khi các 

ngành, lĩnh vực trình Chủ tịch UBND xã phê duyệt. 
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- Tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành 

chính năm 2023 của UBND xã xong trước ngày 15/7/2023. 

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí thường xuyên 

của địa phương cho hoạt động kiểm soát TTHC năm 2023. 

 Trên đây là Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023. Trong quá 

trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị ngành, lĩnh vực phản ánh về 

UBND xã (qua Văn phòng HĐND - UBND) để xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 

- UBND huyện Xuân Trường; 

- TT Đảng - HĐND; 

- Lưu VP: HĐND - UBND.  

 TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
Nguyễn Xuân Thành 
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